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የሰ/መ/ቁ. 41535 

ጥቅምት 3 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

  ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

   ሏጎስ ወሌደ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

   ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ - ተሾመ መኩሪያ ቀረበ 

ተጠሪዎች፡- 1. ግልሪ የኃሊነቱ/የተ/የግሌ ማህበር -ጠበቃ ዓብዯሊ ዓሉ ቀረቡ 

     2. ማታድር አዱስ ጎማ - ማርዬ ማንዯፌሮ ቀረቡ 

     3. ኩሪፌቱ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 

     4. ብርሃነ በርሀ 

    መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የኔ ባሌሆነ ሏሰተኛ ፉርማ 
እና ማህተም መሠረት ተዯርጎ ከኔ የባንክ ሂሣብ ሊይ ገንዘብ ወጪ ሆኖብኛሌ በማሇት 1ኛ ተጠሪ 
ያቀረበውን ክስ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲሆን፣ ፌ/ቤቱ 
የሁለንም ወገኖች ክርክር ከሰማ በኋሊ አመሌካች ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ከእነወሇደ ሇ1ኛ ተጠሪ 
ይክፇሌ በማሇት በአንዴ በኩሌ ሲወስን፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ 4ኛ ተጠሪ ገንዘቡን ሇአመሌካች 
ይተካሇት በማሇት ወስኖአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች በውሣኔው ባሇመስማማት ሇፋዳራሌ 
ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ የነበረ ሲሆን፣ ፌ/ቤቱ ይግባኝ የተባሇበት ውሣኔ ጉዴሇት የሇበትም 
በማሇት ይግባኙን ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 አመሌካች ህዲር 11 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ የሚሌባቸውን ምክንያቶች በመግሇጽ ውሣኔው ይታረምሇት 
ዘንዴ ጠይቆአሌ፡፡ በበኩሊችንም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ በተዯረገሊቸው 
ጥሪ መሠረት የቀረቡት 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ብቻ ሲሆኑ 3ኛ እና 4ኛ ተጠሪ ባሇመቅረባቸው 
ክርክሩ የተስማው በላለበት ነው፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተዯረገው ገንዘቡ ከባንክ 
ወጪ ሉሆን የቻሇው የ1ኛ ተጠሪ ሠራተኛ በሆነው 4ኛ ተጠሪ ሆኖ ሣሇ አመሌካች ሇገንዘቡ 
መውጣት ኃሊፉ ነው መባለ አግባብ ነው ወይ?  የሚሇውን ጭብጥ ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ 
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መሠረትም ግራ ቀኝ ወገኖች ጭብጡን በማስመሌከት ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ 
እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

ከሥር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር እና ከተሰጠው ውሣኔ ይዘት መገንዘብ እንዯቻሌነው ሇክሱ 
ምክንያት የሆነው ገንዘብ በተጭበረበረ መንገዴ ከባንክ ሉወጣ የቻሇው የ1ኛ ተጠሪ ሠራተኛ በሆነው 
በ4ኛ ተጠሪ አማካይነት ነው፡፡ 4ኛ ተጠሪ የ1ኛ ተጠሪን ምክትሌ ሥራ አስኪያጅ ፉርማ እና 
የኩባንያው /1ኛ ተጠሪ/ ማህተም አስመስል በተዘጋጀ ሲፑዮ እና የክፌያ መጠየቂያ ሇባንኩ 
/አመሌካች/ እንዲቀረበ፣ ይህን ሰነዴ ያቀረበው በሁሇት የተሇያለ ጊዜያት ማሇትም የብር 42ዏ,ዏዏዏ 
ክፌያ የታዘዘበት የመጀመሪያው በጃንዋሪ 8 ቀን 2ዏዏ5 /እ.ኢ.አ/ ታህሣሥ 3ዏ ቀን 97 ዓ.ም/፤የብር 
347,2ዏ6.63 ክፌያ የታዘዘበት ሁሇተኛው ዯግሞ በማርች 17 ቀን 2ዏዏ5/እ.ኢ.አ. መጋቢት 8 ቀን 
97 ዓ.ም/ እንዯሆነ በፌሬ ነገር ረገዴ ተረጋግጦአሌ፡፡ ክፌያዎቹም የተፇፀሙት እንዯዚሁ 
እንዯአመጣጡ ነው፡፡ 

1ኛ ተጠሪ ክሱን የመሠረተው ታህሣሥ 25 ቀን 99 ዓ.ም ሆኖ ሇገንዘቡ በተጭበረበረ 
መንገዴ መውጣት ኃሊፉነት መውሰዴ ያሇበት ባንኩ ነው በማሇት የተከራከረውም የሚጠበቅበትን 
ጥንቃቄ አሊዯረገም፡፡ የሰነድቹን ትክክሇኛነት ሣያረጋግጥ እና እኔን /ከሣሽን/ ሣያሣውቅ ከፌልአሌ 
የሚለትን ምክንያቶች መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ አመሌካች ዯግሞ ገንዘቡን ሇታዘዘሊቸው ወገኖች 
እንዱተሊሇፌ/ እንዱከፇሌ/ ያዯረግሁት የባንኩን የተሇመዯ አሠራር እና ሥርዓት በመከተሌ ተገቢውን 
ጥንቃቄ ከወሰዴኩ በኋሊ ነው፡፡ በሰነድቹ ሊይ ያሇው ፉርማ እና ማህተም ትክክሌ አሇመሆኑን 
ሇመጠራጠር ወይም ሇማወቅ የምችሌበት የተሇየ ሁኔታ አሌነበረም በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ ከዚህም 
በተጨማሪ በሔጉ እና በተሇመዯው አሠራር መሠረት ሇ1ኛ ተጠሪ የባንክ ወርሃዊ የሂሣብ መግሇጫ 
እየሊከሇት እና ከሂሣቡ ሊይ ገንዘቡ መቀነሱን ሲያሣውቀው እንዯቆየ፤ ይህም ሁኔታውን ሇማወቅ 
የሚያስችሇው ሆኖ ሳሇ 1ኛ ተጠሪ ግን የራሱ ሠራተኛ ሊይ ጥንቃቄ አሇማዴረጉን በመግሇፁም 
ተከራክሮአሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ባየው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተዯረገው የግራ ቀኝ ወገኖች 
ክርክር ተጠቃል ሲታይ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን፣ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ‛ተከሣሽ ባንክ 
ሇክሱ መሠረት የሆነውን ሲፑዮ በከሣሽ ስም ሲዘጋጅ እና ክፌያ ሲፇፀም ተገቢውን የተሇመዯ የባንክ 
አሰራር ተከትልአሌ አሌተከተሇም?“ የሚሌ ጭብጥ በመያዝ ክርክሩን መርምሮአሌ፡፡ በውሣኔው ሊይ 
በግሌጽ እንዲመሇከተው ከቀረበሇት ማስረጃ አንፃር አመሌካች /ባንኩ/ ተገቢውን የተሇመዯ የባንክ 
አሠራር አሌተከተሇም፣ ገንዘቡን የከፇሇው ተገቢውን ጥንቃቄ በማዴረግ እና ቅን ሌቦናን ተከትል 
አይዯሇም እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ሉዯርስ አሌቻሇም፡፡ አመሌካችን ኃሊፉ በማዴረግ ሉወስን 
የቻሇው የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሰበር መ.ቁ. 253ዏ6 በሰጠው ውሣኔ የገንዘቡ አዯራ 
ጠባቂ የሆነው ባንክ አዯራ አስቀማጭ የሆነው ባሇሂሣብ ሣይጠይቅ ወይም ሔጋዊ ትእዛዝ 
ሣይሰጥበት ገንዘቡ በተጭበረበረ መሌኩ ወጪ ከሆነ የተጭበረበረው አዯራ አስቀማጩ ባሇሂሣብ 
ሣይሆን፣ አዯራ አስቀማጩ ባንክ ነው በማሇት ሇሥር ፌ/ቤቶች ገዢ የሆነ የሔግ ትርጉም ሰጥቶአሌ 
በማሇት እና ከሣሽ በተከሣሽ ባንክ ካሇው ሂሣቡ ውስጥ ያሇእሱ ትእዛዝ እና እውቅና ወጪ 
እንዯሆነበት ሰነደን በማስመርመር አረጋግጦአሌ የሚሌ ምክንያት በመስጠት ነው፡፡ 

ቀዯምሲሌ እንዯተገሇፀው ሇባንኩ የቀረቡት ሰነድች በማስመሰሌ የተዘጋጁ እንጂ እውነተኛ 
አይዯለም ስሇተባለ ነው 1ኛ ተጠሪ ወዯ ክስ ያመራው በመሆኑም አከራካሪ የሚሆነው እና በውሣኔ 
እሌባት ማግኘት ያሇበት ሰነድቹ የተጭበረበሩ ናቸው ወይስ አይዯለም የሚሇው ሣይሆን፣ አመሌካች 
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ሰነድቹን መሠረት በማዴረግ ክፌያ የፇፀመው የባንኩን የተሇመዯ አሠራር ሣይከተሌ እና ተገቢውን 
ጥንቃቄ ሣያዯርግ ነው ወይ?  የሚሇው ነው፡፡ ይህ ነጥብ የፌሬ ነገር ጭብጥንም የሚመሇከት 
በመሆኑ የሚነጥረው በማስረጃ ነው፡፡ ጭብጡን በማስረጃ የማንጠር ሥሌጣን ያሇው የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት አመሌካች ተገቢውን ጥንቃቄ ሣያዯርግ ወይም የባንኩን የተሇመዯ አሠራር 
ሣይከተሌ ገንዘቡ እንዱከፇሌ አዴርጎአሌ እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ አሌዯረሰም፡፡ በመሆኑም 
አመሌካች በዚህ ረገዴ ኃሊፉ ሉያዯርገው የሚችሌ ጥፊት ወይም የሔግ /የሥርዓት/ ጥሰት 
አሌፇፀሙም ማሇት ነው፡፡ 

በመቀጠሌ የሚታየው የሰበር ችልቱ ሰጠው የተባሇው የሔግ ትርጉም ነው፡፡ በሰበር መ.ቁ. 
253ዏ6 የተሰጠውን ውሣኔ አስቀርበን ተመሌክተነዋሌ፡፡ በመጀመሪያ የተገነዘብነው በዚህ መዝገብ 
/ቁ.253ዏ6/ የነበረው ክርክር እና የተያዘው ጭብጥ አሁን በያዝነው ጉዲይ ከተነሣው ክርክር እና 
ጭብጥ የተሇየ እንዯሆነ ነው፡፡ በሰበር መ.ቁ. 253ዏ6 ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ክስ 
በፌ/ቤት የተሰጠ ውሣኔ ሣይኖር ውሣኔ እንዯተሰጠ በማስመሰሌ እና የተጭበረበረ የፌ/ቤት ትእዛዝ 
በማቅረብ ገንዘብ ከባንክ ወጪ ሆኖአሌ የሚሌ መነሻ ያሇው ነው፡፡ ተከሣሾች የነበሩትም ፌ/ቤት እና 
ባንክ ናቸው፡፡ በሁሇተኛ ዯረጃ የተገነዘብነው  እና ዋናው ቁም ነገር ዯግሞ የሰበር ችልቱ 
በተጭበረበረ መንገዴ ከባንክ ገንዘብ ወጪ በሆነ ቁጥር ያሇምንም ምክንያት ባንኩ ኃሊፉ ይሆናሌ 
የሚሌ የሔግ ተርጉም አሇመስጠቱን ነው፡፡ እንዯሚታወቀው ክርክሮች የሚወሰኑት እንዯ የግሌ 
ባህሪያቸው እየታየ ነው፡፡ በአንዴ ጉዲይ የተነሣውን ክርክር እሌባት ሇመስጠት የተሰጠ ውሣኔ በላሊ 
ጉዲይ ሇተነሣው ክርክርም እሌባት ሇመሰጠት ያስችሊሌ ብል ሙለ በሙለ መዯምዯም ትክክሌም 
ተገቢም አይዯሇም፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ወዯ ዴምዲሜ የዯረሰው የሰበር ችልቱ ሇውሣኔው 
መሠረት ያዯረገው የፌሬ ነገር እና የሔግ ምክንያት በዝርዝር ሣይመሇከት እንዯሆነ ነው በበኩሊችን 
መገንዘብ የቻሌነው፡፡ በመሆኑም የሰበር ችልቱ በሰጠው የሔግ ትርጉም ነው በሚሌ አመሌካችን 
ኃሊፉ ማዴረጉ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ቀዯም ሲሌ ተሰጠ በተባሇው ውሣኔም ሆነ በሰበር ችልቱ 
እምነት ባንክ በተጭበረበረ መንገዴ ሇወጣ ገንዘብ በኃሊፉነት ሉጠየቅ የሚችሇው የተሇመዯውንና 
ተገቢውን የባንክ አሠራር ሣይከተሌ ወይም ተገቢውን ጥንቃቄ ሣያዯርግ ከፌል ከተገኘ ነው፡፡ 
በያዝነው ጉዲይ ባንኩ / አመሌካች/ ገንዘቡን የከፇሇው አሠራሩንና ሥርዓቱን ተከትል ነው፡፡ 
ስሇዚህም አመሌካችን ኃሊፉ በማዴረግ የተሰጠው ውሣኔ በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ መሠረታዊ ስህተት 
ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 51654 ሚያዝያ 28 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ እና 
የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በመ.ቁ. 38ዏ8ዏ ህዲር 8 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች ሇክሱ ምክንያት የሆነውን ገንዘብ እንዱከፌሌ የሚገዯዴበት የሔግ ምክንያት የሇም 
ብሇናሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ የቻቻለ፡፡ 
       መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 


	41535

